
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

লেখক পরিরিরি 

 

সুলাইমান ইবন নাসির ইবন আবদুল্লাহ আল-‘উলওয়াননর জন্ম 

সবলাদুল হারামাইননর আল-ক্বাসিম প্রনেনের বুরাইো েহনর। 

১৩৮৯ সহজসরনে। োয়খ সুলাইমান ‘ইলম সেক্ষা শুরু কনরন 

১৫ বছর বয়নি। শুরু থেনকই োয়খ সুলাইমান েরীয়াহর 

সবসিন্ন ব্যাপানর গিীর অন্তর্দসৃি ও োর সবস্ময়কর স্মৃসেেসির 

কারনন প্রেংসিে সছনলন। 

 

প্রেম সেনক োয়খ সুলাইমানন মননাসননবে কনরন োয়খ আল-

ইিলাম ইবন োইসময়যাহ, ইবন আল–ক্বাসয়যম, ওলামানয় 

নাজে এবং ইবন রজব আল-হাম্বসলর রচনাবলী, ইবন 

সহোনমর রসচে িীরাহ এবং ইবন কাসিনরর আল সবোয়া 

ওয়ান সনহায়ার অধ্যায়নন। ফজর, যুহর, মাগসরব ও ইো – 

প্রসে ওয়ানির িালানের পর একজন কনর থমাট চারজন 

আসলনমর সনকট সেসন প্রসেসেন গমন করনেন। 

 

সেনন কনো ঘন্টা সেসন পড়ানোনা কনরন, এ প্রনের জবানব 

োয়খ সুলাইমান বনলন – ১৫ ঘন্টার চাইনে িামান্য থবসে। 

মেীনানে সেসন োয়খ হাম্মাে আল-আনিাসরর অধীনন ‘ইলম 

সেক্ষা কনরন। োয়খ হাম্মানের কাছ থেনক সেসন সিহাহ সিত্তাহ 

িহ, মুিনাে আহমে, ইমাম মাসলনকর মুয়াত্তা, িাসহহ ইবন 



খুযায়মাহ, িাসহহ ইবন সহব্বান, মুিান্নাফ আব্দুর রাযযাক ও 

মুিান্নাফ আসব োয়বাহ থেখাননার ইজাযাহ প্রোন কনরন। 

োয়খ হাম্মানের কাছ থেনক োয়খ সুলাইমান োফসির ইবন 

কাসির, োফসির ইবন জাসরর, ইবন মাসলনকর আল-

আলসফয়যাহ, এবং সফক্বনহর সবসিন্ন সকোনবর উপরও ইজাযাহ 

লাি কনরন। এছাড়া মক্কা থেনকও সেসন একই ধরনন ইজাযাহ 

অজনৃ কনরন। োয়খ সুলাইমান আল-আল্লামা োয়খ হামুে সবন 

উক্বলা আে শু’আইসবরও ছাত্র। 

 

োয়খ সুলাইমান িরািসর রাসূলুল্লাহ  থেনক িসহি িনে ملسو هيلع هللا ىلص 

অনুযায়ী হাসেি বননৃাকারীনের সিলসিলার অন্তর্ভিৃ। অোৃৎ 

সেসন এমন ব্যসির কাছ থেনক সনজ হাসেি শুনননছন থয ব্যসি 

এমন ব্যসকর কাছ থেনক শুনননছ, থয ব্যসি এমন ব্যসির কাছ 

থেনক শুনননছ…যা থেষ পযনৃ রাসুলুল্লাহ  পযনৃ্ত সগনয় ملسو هيلع هللا ىلص 

থপ ৌঁনছনছ। 

 

োয়খ সনয়সমে সনজ অঞ্চনলর মািসজনে োরি সেনেন। 

বুখাসর, মুিসলম, সেরসমযী, মুয়াত্তা মাসলক, সুনান আসব োউে, 

বুলাগ আল মারাম, উমোে আল আহকাম, ইমাম নাওয়াসয়র 

চসল্লে হাসেি – এই সকোব গুনলা ছাত্রনের থেখানেন। এছাড়া 

সেসন ছাত্রনের থেখানেন মুিোলাহ আল-হাসেি, ‘ইলাল, 

সফক্বহ, োফসির এবং আরবী ব্যাকরন। এছাড়া আসক্বোহর 

সনননাি বইগুনলার উপর সেসন সেক্ষাোন করনেন  –  

 



আল-আসক্বোহ আল োেমুসরয়যাহ, আল আসক্বোহ আল 

হামাউইয়াহ, আল আসক্বোহ আল ওয়াসিসেয়যাহ, সকোব আে 

োওসহে (মুহাম্মাে সবন আব্দুল ওয়াহহাব রাসহমাহুল্লাহ), আে 

োরীয়াহ (আল-আজুরসর), আি সুন্নাহ (আবদুল্লাহ ইবন 

আহমাে), আল-ইবানাহ (ইবন বাত্তাহ), আি িাওয়াইক্ব এবং 

আন ন্যযনইয়যাহ (ইবন আল-ক্বাসয়যম) 

 

োয়খ সুলাইমান ১৮ বছর বয়নি কুরআন সহফয িম্পন্ন 

কনরন। আর সবনষর থকাঠায় োকা অবস্থানেই সেসন মুখস্ত 

কনরন ছয়টি হাসেি গ্রনের পাোপাসে সনননাি বইগুনলা এবং 

এগুনলার ব্যাখ্যা (োর’হ)  –  

 

সকোব আে োওসহে, আল ওয়াসিসেয়যাহ, আল 

হামাউইয়যাহ, আল বায়কু্বসনয়যাহ, উমোে আল-আহকাম, আল 

আরজুসময়যাহ, নুকবাে আল সফক্বর, আর রাহসবয়যাহ, বুলুগ 

আল মারাম, উসুল আি-িালািা, আল ওরাক্বাে, মূলহাে 

আল-ই’রাব, আল-আলসফয়যাহ, কােফ আে-শুবুহাে। 

 

োয়খ সুলাইমান আল ‘উলওয়ান সববাহসূনত্র োয়খ ইউসুফ 

আল-উয়ায়সরর রাসহমাহুল্লাহ আত্মীয় এবং োরা সছনলন 

অন্তরঙ্গ বন্ধু। বেমৃানন িাউসে োিকনগাষ্ঠীর সবনরাসধো করার 

কারনন সমথ্যা অিীনযানগ োয়খ সুলাইমাননক সিেীয়বানরর 

মনো কারাবন্দী করা হনয়নছ। আল্লাহ োয়নখর িময়, হায়াে ও 

ইলনম বরকে োন করুন, এবং োয়নখর কল্যাণময় মুসি 

ত্বরাসিে করুন। 



 

 

 

 

 

 

﷽ 

 

 إِنَّ اْلَحْمدَ ِللَِّه نَْحَمدُهُ َونَْستَِعينُهُ َوَنْستَْغِفُرهُ َونَعُوذُ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَْنفُِسنَا َمْن َيْهِدهِ 

ُمِضلَّ لَهُ َوَمْن يُْضِلْل فَلَ َهاِدَى لَهُ أَْشَهدُ أَْن الَ إِلَهَ إاِلَّ اللَّهُ َوأَْشَهدُ أَنَّ  اللَّهُ فَلَ 

داً َعْبدُهُ َوَرُسولُهُ   ُمَحمَّ

 

বাে হামে ও িালাে।  

োওসহে হনে বান্দার উপর আল্লাহর অসধকার। একারনণই 

োনক িামথ্যৃ প্রোন করা হনয়নছ। িমনয়র উত্তম অংে 

এজনন্যই থেওয়া হনয়নছ। এটাই একজন মুিসলনমর থি িানের 

চাসবকাঠি। আর োওসহে না জানা এবং েযাগ করা োর জনন্য 

দুিাৃে। আল্লাহ োয়ালা থয োওসহে বান্দানহর জনন্য আবশ্যক 

কনরনছন, প্রনেযক বান্দার এ িম্পনকৃ জানানোনা আবশ্যক। 

এমসনিানব োওসহনের সবপরীে সবষয়াবসলও জানা আবশ্যক। 

নতুবা মানুষ সননজর অজ্ঞােিানরই সেরনক সলপ্ত হনব।  

অননক সবষয় োর সবপরীে সবষয় িারা থচনা যায়, িানলার 

সবপরীেটাই িানলানক প্রকাে কনর। 

 



থয সেরকনক সচননব না, অবশ্যই থি সেরনক পসেে হনব। 

থযমন অননক থেনেই এমন বহু থলাক আনছ, যারা সননজনেরনক 

ইিলানমর অনুিারী োসব কনর অেচ কবনরর চতুপাৃনে 

োওয়াফ কনর, কবরবাসির জনন্য নযর-থনয়ায সননয় যায়, 

এনের জনন্য মান্নে কনর, এনের জনন্য পশু কুরবাসন কনর, 

এনের কানছ িাহায্য চায়, এনের কানছ আশ্রয় চায়, সবসিন্ন 

সবপে আপে থেনক মুসির জনন্য, থরাগ-ব্যসধ থেনক মুসির 

জনন্য এবং হোো থেনক মুসির লনক্ষয এনের কানছ প্রােনৃা 

কনর (নাউযুসবল্লাহ)। এেসকছুর পরও থি সননজনক ইিলানমর 

অনুিারী োসব কনর। এে অজ্ঞো, পেভ্রিো এবং িীন িম্পনকৃ 

সবমুখো িনেও থি সননজনক ইিলানমর ধারক-বাহক ও 

িাহায্যকারী োসব কনর। ইন্না সলল্লাসহ ওয়া ইন্না ইলাইসহ 

রাসজউন। আল্লাহই আমানের জনন্য যনেি ও উত্তম 

অসিিাবক।  

 

অবস্থা যখন এমন― যার সববরণ ও আনলাচনা আমরা 

করলাম, েখন আমানের জন্য আবশ্যক হনলা এই গুরুত্বপূণ ৃ

সবষনয় অসধক িনচেনো ও িেকেৃা অবলম্বন করা। অননক 

মানুষ আনছ যারা এনেনক গানফল ও সবমুখ। োই আমানের 

উসচৎ, োওসহনের প্রচার ও এর বাণী িঠিকিানব ছসড়নয় 

থেওয়া, থযমসনিানব নাসব কাসরম িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া 

িাল্লাম এই উম্মনের মনধ্য সবনেষিানব ছসড়নয় সেনয়নছন। 

োওসহদুল উলুসহয়যাহ, োওসহদুল আিমা ওয়াি সিফাে আর 

োওসহদুর রুবুসবয়যাহ েো এটা সবশ্বাি ও স্বীকার করা থয, 



আল্লাহই হনেন খাসলক (স্রিা), রাসযক (সরসযকোো), মূল 

সনয়ন্ত্রক― এগুনলানো মক্কার কাসফররাও স্বীকার করনো। 

অেচ োনের সেরক সছনলা কী িয়াবহ! আল্লাহ োয়ালা বনলন,  

 قُلِ  اللَّهُ  لَيَقُولُنَّ  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلتَُهمْ  َولَئِنْ ﴿

 ﴾َيْعلَُمونَ  اَل  أَْكثَُرُهمْ  َبلْ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ 

 

আপসন যসে োনেরনক সজনজ্ঞি কনরন, ননিামন্ডল ও ভূমন্ডল 

থক সৃসি কনরনছ? োরা অবশ্যই বলনব, আল্লাহ। বলুন, িকল 

প্রেংিা আল্লাহরই। সকন্তু োনের অসধকাংেই জ্ঞান রানখ না। 

(সুরা লুকমান: ২৫) 

 

অেচ এই যুনগ এমনও থলাক পাওয়া যায় যারা ওই যুনগর 

মুেসরকনের স্বীকার করা োওসহদুর রুবুসবয়যাহও স্বীকার কনর 

না।
1
 সকন্তু থয োওসহে িহকানর রাসুলগণ থপ্রসরে হনয়নছন, ো 

হনলা োওসহদুল উলুসহয়যাহ, অোৃৎ প্রসেটি ইবাোনের থক্ষনত্র 

আল্লাহনক একক মানা। অবশ্য এর থিেনরই োওসহদুর 

রুবুসবয়যাহ ও োওসহদুল আিমা ওয়াি সিফাে অন্তর্ভিৃ হনয় 

যায়।
2
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 থেখুন: ফাোওয়া োইখুল ইিলাম ইবনু োইসময়া, ১/১৫৫ 

2
 থেখুন: ফাোওয়া োইখুল ইিলাম ইবনু োইসময়াহ, ২৮৪/১০; আল-ফাহাসরসুল আম্মাহ সল-

ফাোওয়াে োয়খ, ৩/৩৬; মাোসরজুি িাসলসকন, ১/৩৩।  



অধ্যায় : ০১ 
 

োওসহনের এে মযাৃোর কারনণই নাসব কাসরম িাল্লাল্লাহু 

আলাইসহ ওয়া িাল্লাম এ ব্যাপানর এে গুরুত্ব সেয়নছন। 

মৃতুযেয্যায় োসয়ে অবস্থায়ও সেসন োওসহনের উপর 

গুরুত্বানরাপ কনরনছন। সেসন বনলনছন,  

 

 دَ َمَساجِ  أَْنبِيَاِئِهمْ  قُبُورَ  اتََّخذُوا َوالنََّصاَرى اْليَُهودَ  اللَّهُ  لَعَنَ 

 

ইহুসে-খৃস্টাননের উপর আল্লাহর অসিোপ বসষেৃ থহাক, োরা 

োনের নাসবনের কবরিমূহনক সিজোর জায়গা বাসননয় 

সননয়নছ।
3
 

 

নাসব কাসরম িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম আমানেরনক 

িেক ৃ কনরনছন থয, যসে আমরা োনের মনো কসর োহনল 

আমানের উপরও োনের মনো অসিোপ বসষেৃ হনব, থযিানব 

োনের উপর বসষেৃ হনয়নছ, থকননা কবরনক সিজোর জায়গা 

বানাননা মারাত্মক পযাৃনয়র সেরক।  

 

যখন নাসব কাসরম িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লানমর কি 

থবনড় থগনলা েখন সেসন বলনলন,  

 َبْعدَهُ  تَِضلُّوا اَل  ِكتَابًا لَُكمْ  أَْكتُبْ  ِبِكتَاب   ائْتُونِي
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থোমরা খাো কলম সননয় এনিা, আসম থোমানেরনক এমন 

ওসিয়ে সলনখ সেনবা, যার ফনল থোমরা আমার পনর পেভ্রি 

হনব না। 

 

উমর রাসেয়াল্লাহু আনহু বনলন, েখন নাসব কাসরম িাল্লাল্লাহু 

আলাইসহ ওয়া িাল্লানমর ব্যো থবনড় থগনলা। আমানের িামনন 

আল্লাহর সকোব আনছ, এটাই যনেি। এমোবস্থায় উপসস্থে 

থলাকনের মনধ্য উচ্চবাকয শুরু হনয় যায়। েখন নাসব িাল্লাল্লাহু 

আলাইসহ ওয়া িাল্লাম বনলন, থোমরা আমার িামনন থেনক 

চনল যাও, আমার িামনন ঝগড়া করা উসচৎ নয়।
4
 

 

নাসব িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম ওসিয়ে করা ব্যেীেই 

ইনন্তকাল কনরনছন। সকন্তু সেসন যসে ওসিয়ে করনেন োহনল 

অবশ্যই োওসহেনক বাে সেনেন না। এ কো প্রমাণ কনর 

আবদুল্লাহ ইবনু মািউে রাসেয়াল্লাহু আনহুমা থেনক হািান 

িননে সেরসমসযনে বসণেৃ হাসেিটি। সেসন বনলন, 

 

ه من د   خاتَمُ  عليها التي الصحيفة إلى ينُظرَ  أَنْ  سرَّ  صلى ُمحمَّ

 ما أَتْلُ  تَعالَْوا ﴿قُلْ :  اآليات هؤالء فليقرأ ، وسلم عليه الله

مَ   وال ، إْحَسانا وبالَواِلدَْينِ  شيئا به تُْشِركوا أاَلَّ  علْيكم بُُّكمْ ر َحرَّ

 تَْقربُوا وال ، وِإيَّاهم نَْرُزقُُكمْ  َنْحنُ  إِملق   ِمنْ  أَْوالدَكم تَْقتُلوا

 الَّتي النَّْفسَ  تَْقتُلُوا وال ، َبَطنَ  وَما ِمْنها َظَهرَ  ما الفََواِحشَ 

مَ  اكمْ  ِلكمْ ذَ  ، بالحقِّ  إال اللّه َحرَّ  ،وال تَْعِقلونَ  لَعَلَّكم بِهِ  وصَّ
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 ، أَُشدَّهُ  يَْبلُغَ  حتَّى أَْحسنُ  هي بالتي إال الَيتِيم َمالَ  تَْقَربُوا

 ، ُوسَعها إال نْفسا نَُكلِّفُ  ال ، بالِقْسطِ  والِميَزانَ  ، الَكْيلَ  وأْوفُوا

 ، أْوفُوا اللّه وِبعَْهدِ  ، قُْرَبى ذَا كان ولَوْ  ، فاْعِدلوا قُْلتُم وإذا

اُكمْ  ذلكم  ُمْستَقيما ِصراِطي هذا وأنَّ  ، تَذكَُّرونَ  لَعَلَّكم بِهِ  وصَّ

قَ  السُّبُلَ  تَتَِّبعُوا وال فاتَِّبعُوهُ  ،  ذَِلُكمْ  ، َسِبيِلهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَرَّ

اُكمْ   تَتَّقُون﴾ لَعَلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ

 

থয ব্যসি নাসব িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লানমর িবনৃেষ 

ওসিয়ে পড়নে চায় থি থযননা আল্লাহর এই আয়াে পনড় : 

 

আপসন বলুন, এনিা! আসম থোমানেরনক ঐিব সবষয় পাঠ 

কনর থোনাই, থযগুনলা থোমানের রব থোমানের জনন্য হারাম 

কনরনছন। ো এই থয, ১. আল্লাহর িানে থকান সকছুনক েসরক 

করনব না, ২. সপো-মাোর িানে িেয় ব্যবহার করনব না। ৩. 

স্বীয় িন্তাননেরনক োসরদ্রোর িনয় হেযা করনব না, থকননা 

আসমই থোমানেরনক এবং োনেরনক আহার থেই, ৪. 

সনলজৃ্জোর ধানরকানছও যানব না, প্রকাশ্য থহাক সকংবা 

অপ্রকাশ্য; ৫.  ন্যায়িঙ্গে কারণ ছাড়া যানক হেযা করা 

আল্লাহ হারাম কনরনছন োনক হেযা করনব না। থোমানেরনক 

এ সননেেৃ সেনয়নছন, থযন থোমরা বুঝনে পার (সুরা আনয়াম: 

১৫১)।
5
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সুরা আনআনমর থয আয়ােটি ইবনন মািউে উনল্লখ কনরনছন 

এনে প্রেনমই োওসহনের ব্যাপানর আনলাচনা এনিনছ এবং 

োওসহনের সবপরীে সবষয়াসে থেনক সননষধ করা হনয়নছ। ইবনু 

মািউনের মনো মহান িাহাসব থেনক এরকম আনলাচনা 

োওসহনের গুরুত্ব ও মহনত্বর প্রসে সননেেৃ কনর। মানুষ ইলম 

ও িীননর থয পযাৃনয়ই থপ ৌঁছুক না থকননা, িবেৃা থি 

োওসহনেরই মুখানপক্ষী। োওসহে থেনক থি কখননা মুি হনে 

পারনব না। 

 

এ িংক্রান্ত আনলাচনার থক্ষনত্র অননক মানুষ র্ভল কনর। আর 

বনল, এ যুনগর মানুনষর জনন্য োওসহনের আনলাচনা েরকার 

থনই, থকননা োরা সেরক মুি ইিলাসম থেনে বাি করনছ 

ইেযাসে। অেচ এ ধরননর কোবাোৃ সুস্পি মূখেৃা। যসে 

সকছুক্ষনণর জনন্য থমননও থনয়া হয়, োরপনরও এ কোর 

থকাননা বাস্তবো থনই। বরং আজ িবতৃ্র সেরক ছসড়নয় পড়নছ, 

সবেয়াে ব্যাপক ও সবস্তৃে হনে। অেচ এর অস্বীকারকারী ও 

অপছন্দকারী থনই। আল্লাহর কানছই অসিনযাগ কসর, োর 

সনকটই িাহায্য প্রােনৃা কসর।  

 

োওসহনের গুরুত্ব ও মহে থবাঝার জন্য এটাও িহায়ক থয, 

নাসব িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম অন্যান্য হুকুম ফরয 

হওয়ার পূনব ৃ ধারাবাসহক েে বছর শুধু োওসহনেরই োওয়াহ 

সেনয়নছন। এটাও োওসহনের গুরুত্ব প্রমাণ কনর। থকননা 

োওসহে ব্যেীে আল্লাহ োয়ালা থকাননা আমলই গ্রহণ কনরন 



না। নাসব িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম মুয়ায ইবনু 

জাবালনক ইয়ামানন পাঠাননার প্রাক্কানল োনক বনলসছনলন, 

 

لَ  فَْليَُكنْ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  قَْوم   َعلَى تَْقدَمُ  إِنَّكَ   إِلَى تَْدُعوُهمْ  َما أَوَّ

دُوا أَنْ   تَعَالَى اللَّهَ  يَُوّحِ

 

থোমানক আহনল সকোনবর কানছ পাঠাননা হনে, সুেরাং 

প্রেনমই তুসম োনেরনক আল্লাহর োওসহনের োওয়াহ সেনব।
6
 

এজন্য নাসব িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম োর োওয়াহ 

কাযকৃ্রনমর শুরুনেই বনলসছনলন,  

 

تُْفِلُحوا اللَّهُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  قُولُوا  

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বনলা িফল হনয় যানব।
7
 

নাসব িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম আরও বনলনছন, 

اللَّهُ  إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  َمْوتَاُكمْ  لَقِّنُوا  

থোমরা মৃতুয উপকনে উপসস্থে ব্যসিনক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 

স্মরণ কসরনয় োও।
8
 

 

এগুনলা অেযন্ত গুরুত্বপূণ ৃসবষয়, যা একজন মুিসলমনক পসরষ্কার 

ও স্পি কনর থেয় থয, জন্ম থেনক মৃতুয পযনৃ্ত প্রনেযক মুিসলম 
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োওসহনের মুখানপক্ষী। থকননা োর জীবন োওসহে িারাই 

ঘটিে, আর োওসহে অেযন্ত গুরুত্বপুণ,ৃ অেীব প্রনয়াজনীয়। 

আল্লাহ োয়ালা এমন থকাননা নাসব-রাসুলনক পাঠান সন, সযসন 

োঁর জাসেনক োওসহনের সেনক আহবান কনরন সন। আল্লাহ 

োয়ালা োঁর সকোনব রাসুলনের িম্পনক ৃ বনলন, োরা 

সননজনের জাসেনক োওয়াে থেওয়া শুরু কনরন এই বনল থয,  

 

 ﴾َغْيُرهُ  إِلَه   ِمنْ  لَُكمْ  َما اللَّهَ  اْعبُدُوا﴿

থোমরা আল্লাহর ইবােে কনরা, সেসন ছাড়া আর থকাননা ইলাহ 

থনই।
9
 

অন্য আয়ানে বনলন, 

 

ة   ُكلِّ  ِفي بََعثْنَا َولَقَدْ ﴿  َواْجتَِنبُوا اللَّهَ  اْعبُدُوا أَنِ  َرُسواًل  أُمَّ

 َعَلْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  اللَّهُ  َهدَى َمنْ  فَِمْنُهمْ  الطَّاُغوتَ 

َللَةُ   ﴾الضَّ

 

আসম প্রনেযক জাসের কানছ এনককজন রাসুল থপ্ররণ কনরসছ 

(এই মনম ৃ থয), থোমরা আল্লাহর ইবাোে কনরা এবং 

োগুেনক বজনৃ কনরা। অেঃপর োনের মধ্য থেনক কাউনক 

আল্লাহ সহোয়াে কনরনছন এবং কানরা উপর পেভ্রিো 

িেযাসয়ে হনয়নছ। (সুরা নাহল: ৩৬) 
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 সুরা আরাফ: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; সুরা হুে: ৫০, ৬১, ৮৪; সুরা মুসমনুন: ২৩, ৩২।  



 

আল্লাহ োয়ালা আরও বনলন, 

 

 إِالَّ  إِلَهَ  اَل  هُ أَنَّ  إِلَْيهِ  نُوِحي إاِلَّ  َرُسول   ِمنْ  قَْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلنَا َوَما﴿

 ﴾فَاْعبُدُونِ  أَنَا

 

আসম আপনার পূনবওৃ িমস্ত রাসুল পাঠিনয়সছ এই প্রেযানেে 

িহকানর থয, আসম ছাড়া থকাননা ইলাহ থনই, সুেরাং আমারই 

ইবাোে কনরা। (সুরা-আসম্বয়া: ২৫) 

 

সুেরাং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কাসলমার োসব হনে― 

িম্মাননর থক্ষনত্র, িয় ও আোর থক্ষনত্র এবং ইবােনের অন্যান্য 

োখার থক্ষনত্র আল্লাহ একক। এমন থকাননা রাসুলনক পাঠাননা 

হয় সন, যারা এই মূল সিসত্তর স্বীকৃসে থেন সন। কারণ এটাই 

িীননর মূল সিসত্ত। 

 

মুিনানে আহমানে এনিনছ। ইবনু উমর রাসয থেনক বসণেৃ, 

রাসুলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম বনলনছন, 

 

 تَْحتَ  ِرْزقِي َوُجِعلَ  لَهُ  َشِريكَ  اَل  اللَّهُ  يُْعبَدَ  َحتَّى بِالسَّْيفِ  بُِعثْتُ 

لَّةُ  َوُجِعلَ  ُرْمِحي ِظلِّ  غَارُ  الذِّ  أَْمِري َخالَفَ  َمنْ  َعلَى َوالصَّ

 ِمْنُهمْ  فَُهوَ  بِقَْوم   تََشبَّهَ  َوَمنْ 

 



আসম েরবাসর িহকানর থপ্রসরে হনয়সছ, যানে একক আল্লাহর 

ইবােে করা হয়, আমার সরসযক আমার বোৃর ছায়ােনল রাখা 

হনয়নছ। আর লাঞ্ছনা ও অপমান রাখা হনয়নছ োনের জনন্য, থয 

আমার সননেনৃের সবনরাসধো করনব, থয অন্যেনলর িার্দশ্য 

গ্রহণ করনব থি োনের মনধ্য গণ্য হনব।
10

 

 

এর িারাও োওসহনের গুরুত্ব ও মহত্ব থবাঝা যায় থয, 

রাসুলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লানমর সেন শুরু হয় 

োওসহনের িারা, থেষও হয় োওসহনের িারা। সেসন ফজনরর 

উিয় রাকায়ানে (োওসহনের সববরণ িম্বসলে) সূরা কাসফরুন 

এবং সূরা ইখলাি সেলাওয়াে করনেন।
11

 

 

এমসনিানব মাগসরনবর প্রেম দুরাকায়ানে উপনরাি সূরািয় 

সেলাওয়াে করনেন। আমরা এ সুরা দুটিনে োওসহনের 

সববরণ পাই। সুরা কাসফরুনন গায়রুল্লার ইবােে থেনক ববসরো 

থঘাষণা করা হনয়নছ, আর সূরা ইখলাি হনে োওসহদুল 

ইলুসহয়যাহ, োওসহদুর রুবুসবয়যাহ ও োওসহদুল আিমা ওয়াি 

সিফাে িম্পসকেৃ।  
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 মুিনাদু আহমাে: ৫১১৪।  

11
 িাসহহ মুিসলম, আবু োউে ও সেরসমসযনে ইবনু উমর থেনক বসণেৃ।  



অধ্যায় : ০২ 
 

রাসুলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লানমর ইনন্তকানলর পর 

িাহাবা সকরাম রাসেয়াল্লাহু আনহুম োঁর অনুসৃে পনেই 

চলনলন। োরা োওসহনের সুস্পি আনলাচনার োসয়ত্ব সননলন। 

এ ব্যাপানর অেযন্ত গুরুত্বানরাপ করনলন। আর এ সবষনয় োরা 

এজন্য মননানযাগী হনলন থয, োরা িানলািানব বুঝনেন― 

োওসহে ব্যেীে রাষ্ট্র ও জনগনণর সিসত্ত েিোলী হনব না। 

োরা সবসনদ্র রজসন কাটিনয়নছন,  সেনন সপপািাে ৃ থেনকনছন 

োওসহেনক প্রসেসষ্ঠে করার জন্য। থকননা এমন হনব না? 

অেচ োরা পসরতৃসপ্তোয়ক পানীয় পান কনরনছন, ইলমুে 

োসরয়াহ সেনখনছন, োনের ব্যাপানর ওসহও নাসযল হনয়নছ। 

আর নাসব িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম োনের িামনন 

সছনলন িকাল-িন্ধ্যা। 

 

োরা পূব-ৃপসিনম সবসিন্ন থেে জয় কনরনছন। এিব জায়গায় 

োরা োওসহে ও ইখলানির কাসলমাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর 

ঝাণ্ডা িমুন্নে কনরনছন। এরপর থেে সুিংিে হনয়নছ এবং 

সেরক ও ইলহানের সেকড় উপনড় থফলা হনয়নছ।  

 

এরপর এই মানহানজই অসেক্রম কনরনছন োসবসয়ন, োসব-

োসবসয়ন। োরা িকনলই োওসহেনক স্পিিানব বণনৃা করার 

োসয়ত্ব পালন কনরনছন। এিানবই প্রেম সেন যুনগর মানুষ কো 

ও কানজ িবনৃশ্রষ্ঠরূনপ পসরণে হনয়সছনলা।  



এরপর এমন যুগ আিনলা যার মনধ্য সবসিন্ন ধরননর সবেয়াে 

ও কুকম ৃ প্রকাসেে হওয়া শুরু হনলা। এিানবই োরা মন্দনক 

িানলার সবসনমনয় পসরবেনৃ করা শুরু কনর সেনলা। োয়খুল 

ইিলাম ইমাম ইবনন োইসময়া রাসহমাহুল্লাহর যুগ পযনৃ্ত 

এিানবই চলনলা। এরপর যখন প্রাজ্ঞ োয়খ, মহান আনলম, 

অসিজ্ঞ ফসকহ ইমাম ইবনু োইসময়াহ স্বীয় যুনগ োওসহনের 

ব্যাপানর অেযসধক থগামরাসহ ও মূখেৃার ছড়াছসড় থেখনলন, 

েখন সেসন োওয়ানের কানজ আত্মসননয়াগ করনলন। 

োওসহনের সুস্পি আনলাচনা শুরু করনলন, যার প্রিাব প্রায় 

সনষ্প্রি হনয় সগনয়সছনলা, যার সচহ্নটুকুও মুনছ সগনয়সছল, 

গুটিকনয়ক মানুষ ছাড়া কানরা কানছ ো স্পি সছনলা না। 

 

সেসন আল্লাহর রাস্তায় পূণিৃানব সজহাে শুরু করনলন। সেনন-

রানে, প্রকানশ্য-থগাপনন, কলনম, যবানন, অস্ত্র ও েনলায়ানরর 

িাহানয্য আহবান করা শুরু করনলন। োওসহেনক উম্মাহর 

িামনন সুস্পি করনলন। এিানবই োওসহনের োওয়াে সননয় 

ছুটনলা অশ্বানরাহী েল। চাসরসেনক হনকর আওয়াজ িমুন্নে 

হনলা। োঁর োওয়াে িারা আল্লাহ োয়ালা ঈমানোরনেরনক 

উপকৃে করনলন, পেভ্রি ও সবেয়াসেরা পনের সেো থপনলা।  

 

এরপর এই োওয়াে সননয় আসলমনের একটি েল োঁড়ানলন 

এবং আর মানুনষর িামনন োওসহনের সুস্পি সববরণ তুনল 

ধরনলন। এিানব সেনকাল অসেবাসহে হনে লাগনলা। 



কালক্রনম আবার শুরু হনলা অন্যায়-অসবচার, ধ্বংিাত্মক 

সবেয়াে, সবেয়াসে ওসিলা ইেযাসে। েখন আল্লাহ োয়ালা 

োইখুল ইমাম মুহাম্মাে সবন আব্দুল ওয়াহহাব রাসহমাহুল্লাহর 

আসবিাৃব ঘটান। আল্লাহ োঁনক অফুরন্ত প্রসেোন সেন, সবনা 

সহনিনব জান্নানে প্রনবে করান। সেসন োওসহনের োওয়াহ 

থেওয়া শুরু কনরন। বান্দানেরনক সননষধ কনরন োনের রনবর 

িানে কাউনক িমকক্ষ সহনিনব গ্রহণ না করনে। এ ব্যাপানর 

সেসন একটি গ্রে সলনখন, সকোবুে োওসহে হাক্কুল্লাসহ আলাল 

আসবে (োওসহে বান্দার উপর আল্লাহর হক)। এ গ্রনেই সেসন 

একজন মুিসলনমর প্রনয়াজনীয় োওসহদুল উলুসহয়যাহ, 

োওসহদুর রুবুসবয়যাহ এবং োওসহদুল আিমা ওয়াি সিফাে 

সননয় আনলাচনা কনরন। এই গ্রে িারা থছাট-বড় িবনৃশ্রসণর 

মানুষই উপকৃে হয়।  

 

এরপর এ োসয়ত্ব সননয় োঁসড়নয়নছন, োনের সহোয়ােপ্রাপ্ত 

মহান অনুিারীরা ও ছাত্ররা, যারা জ্ঞানন-গুনণ অতুলনীয়। োরা 

বান্দানেরনক োনের রনবর সেনক আহবান করা শুরু কনরন। 

সবপনে িাহানয্যর জনন্য, দুঃখ-কি দূর করার জনন্য এবং 

হোো থেনক উত্তরনণর জনন্য োরা প্রকৃে মাবুনের সেনকই 

সফনর থযনেন। এিানব োরা নাসব িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া 

িাল্লানমর অসময় সুধা থেনক পান কনরন, আল্লাহ োয়ালা 

োনের উপর রহম করুন। 

 



এরপর এ যুনগ এমন সকছু উত্তরসূরী বেসর হনলা― োরা যা 

কনর না োই বনল, যার ব্যাপানর সননেসৃেে হয় সন োই কনর। 

অেচ োরা োসব কনর এ যুনগর মুিলমান োওসহে িম্পনকৃ 

আনলাচনার মুখানপক্ষী নয়। বেমৃান যুনগর মানুনষর িামনন 

এর বয়ান জরুসর নয়। এটা থচনার জনন্য সবস্তাসরে 

আনলাচনারও প্রনয়াজন থনই...। এিানব োরা সননজরাও 

থগামরাহ হনলা, অন্যনেরনকও থগামরাহ করনলা। কে কঠিন 

োনের মুনখর কো। োরা যা বনল, ো থো িবই সমথ্যা।  

 

মনন হয় এনের কানছ োওসহে হনে শুধুমাত্র আিমান ও 

জসমননর সৃসিকোৃর অসস্তত্বনক স্বীকার করা। যসে োই হয়, 

েনব যার কারনণ রাসুলগণ থপ্রসরে হনয়নছন, যার আনলাচনার 

জনন্য সকোব নাসযল হনয়নছ থি ব্যাপানর োনের মূখেৃাই 

প্রকাসেে হয়। 

 

োইখুল ইিলাম ইমাম ইবনু োইসময়াহ রাসহমাহুল্লাহ বনলন, 

থয োওসহে সননয় রাসুলগণ এনিনছন োর একটি হনলা, 

আল্লাহর উলুসহয়যাহ। অোৃৎ মানুষ িাক্ষয সেনব থয, আল্লাহ 

ছাড়া থকাননা ইলাহ থনই, একমাত্র োরই ইবােে করা হনব, 

একমাত্র োরই উপর িরিা করা হনব, একমাত্র োর জনন্যই 

বন্ধুত্ব স্থাপন করা হনব, একমাত্র োর জনন্যই েত্রুো করা হনব, 

একমাত্র োঁর জনন্যই িমস্ত আমল করা হনব। আর এগুনলা োর 

আিমা ওয়াি সিফানেরও প্রমাণ। 

 



এরপর োইখ কুরআননর সকছু আয়াে উনল্লখপূবকৃ বনলন, 

োওসহে িারা শুধুমাত্র োওসহদুর রুবুসবয়যাহ অোৃৎ এই সবশ্বাি 

রাখা থয, একমাত্র আল্লাহই হনেন িমগ্র পৃসেবীর স্রিা এটা 

উনেশ্য নয়। এই ধরননর ধারণা থপাষণ কনর সকছু কালাসম ও 

সুসফরা। োরা মনন কনর, যসে রুবুসবয়যাহ েসললাসে িারা 

প্রমাসণে হনয় যায় োহনলই োওসহনের মূল লক্ষয প্রমাসণে 

হনয় যায়, যসে এটার িাক্ষয থেয়, এরই মানঝ সননজনক মগ্ন 

কনর থেয়, থি থযননা সননজনক পুনরা োওসহনেই মগ্ন করনলা। 

আল্লাহ োয়ালা থযিব গুনণর অসধকারী বান্দা যসে এগুনলা 

স্বীকার কনর থনয়, আর োর অন্তরনক সনসষদ্ধ িব সবষয় থেনক 

সবরে রানখ, এ কো স্বীকার কনর থয, একমাত্র আল্লাহই 

িবসকছুর একমাত্র স্রিা; এরপরও একজন মানুষ মুওয়াহসহে 

হনে পারনব না, যেক্ষণ না থি এ কোর িাক্ষয সেনব থয, 

আল্লাহ ছাড়া থকাননা ইলাহ থনই, একমাত্র সেসনই ইবােনের 

উপযুি, সননজনক একমাত্র আল্লাহর ইবােনে মননাসননবে কনর 

থনয়। আর ইলাহ হনেন মাবুে, সযসন একমাত্র ইবােনের 

উপযুি। ইলাহ অে ৃ এই নয় থয, সযসন নতুন সকছু আসবষ্কার 

করনে পানরন; সিফানের থক্ষনত্র মুোকাসল্লমরা থযমনটা মনন 

কনর োনকন। এটাই আবুল হািান আল-আেয়াসর এবং োর 

অনুিারীরা োসব কনরন, অেচ োরা োওসহনের প্রকৃে অবস্থাই 

বুনঝন সন, যা িহকানর রাসুলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া 

িাল্লাম থপ্রসরে হনয়নছন। থকননা আরনবর মুেসরকরা স্বীকার 

করনো থয, একমাত্র আল্লাহই হনেন িবসকছুর স্রিা। এরপনরও 

োরা মুেসরক সছনলা। আল্লাহ োয়ালা বনলন,  



 ﴾ُمْشِرُكونَ  َوُهمْ  إاِلَّ  بِاللَّهِ  أَْكثَُرُهمْ  يُْؤِمنُ  َوَما﴿

 

োনের অনননকই আল্লাহর প্রসে সবশ্বাি স্থাপন কনর, সকন্তু িানে 

িানে সেরকও কনর। (সুরা ইউসুফ: ১০৬) 

 

িালাফনের একেল বনলন, 

 

 موه الله،: فيقولون ؟ واْلرض السموات خلق من: تسألهم

غيره يعبدون هذا مع  

 

োনেরনক যসে সজনজ্ঞি কনরন, থক আিমান ও জসমন সৃসি 

কনরনছন? োরা বনল, আল্লাহ! অেচ োরা এরপরও োরা 

অনন্যর ইবােে কনর। 

 

আল্লাহ োয়ালা বনলন, 

 

 ِللَّهِ  َسيَقُولُونَ  - تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  فِيَها َمنْ وَ  اْْلَْرضُ  ِلَمنِ  قُلْ ﴿

 اْلعَْرِش  َوَربُّ  السَّْبعِ  السََّماَواتِ  َربُّ  َمنْ  قُلْ  - تَذَكَُّرونَ  أَفََل  قُلْ 

 َملَُكوتُ  ِبيَِدهِ  َمنْ  قُلْ  - تَتَّقُونَ  أَفََل  قُلْ  ِللَّهِ  َسيَقُولُونَ  - اْلعَِظيمِ 

 - تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َعلَْيهِ  يَُجارُ  َواَل  يُِجيرُ  َوُهوَ  َشْيء   ُكلِّ 

 ﴾ تُْسَحُرونَ  فَأَنَّى قُلْ  ِللَّهِ  َسيَقُولُونَ 

 



(থহ নবী!) ওনের সজনজ্ঞি কনরা, পৃসেবী ও এর অসধবািীনের 

মাসলক থক? যসে জাননা েনব উত্তর োও। ওরা উত্তর থেনব, 

আল্লাহ! ওনের বনলা, েনব থকন থোমরা উপনেে গ্রহণ করনব 

না? ওনের সজনজ্ঞি কনরা, িপ্তাকাে ও সুমহান আরনের 

অসধপসে থক? ওরা বলনব, আল্লাহ! বনলা, োরপরও সক 

থোমরা িেক ৃ হনব না? ওনের সজনজ্ঞি কনরা, যসে থোমরা 

জাননা েনব বনলা, মহাসবনশ্বর িবসকছুর কতৃতৃ্ব কার হানে, 

সযসন আশ্রয় োন কনরন এবং যাঁর থমাকানবলায় থকাননা 

আশ্রয়োো থনই? ওরা বলনব, আল্লাহ! ওনের সজনজ্ঞি কনরা, 

এরপরও থোমরা সমথ্যানক আঁকনড় ধনর রাখনব থকন? (সুরা 

মুসমনুন: ৮৪-৮৯) 

 

আল্লাহ প্রসেটি সৃসির স্রিা ও পসরচালক এ কো স্বীকার 

করনলই থকউ আসবে বনল গণ্য হনব না, যেক্ষণ না থি আল্লাহ 

ছাড়া অন্য কানরা কানছ প্রােনৃা করা বাে না সেনব, আল্লাহ 

ছাড়া অন্য কাউনক িয় না পানব, সেসন ব্যেীে অন্য কানরা 

িানে বন্ধুত্ব করা বাে না সেনব, যেক্ষণ না আল্লাহর জনন্য 

েত্রুো না করনব, োঁর রাসুলগনণর আনুগেয না করনব, সেসন 

যা সননেেৃ থেন ো পালন না করনব, যা সননষধ কনরন ো 

থেনক সবরে না োকনব। কারণ মুেসরকরাও স্বীকার করনো 

থয, আল্লাহ প্রনেযক সৃসিরই স্রিা। েনব োরা সেরক করনো, 

কাউনক সুপাসরেকারী সহনিনব মাননো এবং োনেরনক 

আল্লাহর িমকক্ষ বানানো। 

 



আল্লাহ োয়ালা বনলন, 

 

 َشْيئًا َيْمِلُكونَ  اَل  َكانُوا أََولَوْ  قُلْ  ُشفَعَاءَ  اللَّهِ  دُونِ  ِمنْ  اتََّخذُوا أَمِ ﴿

 السََّماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  َجِميعًا الشَّفَاَعةُ  ِللَّهِ  قُلْ  - نَ َيْعِقلُو َواَل 

 ﴾تُْرَجعُونَ  إِلَْيهِ  ثُمَّ  َواْْلَْرِض 

 

োরা সক আল্লাহ ব্যেীে অন্য কাউনক সুপাসরেকারী গ্রহণ 

কনরনছ? বলুন, োনের থকান অসধকার না োকনলও এবং 

োরা না বুঝনলও? বলুন, িমস্ত সুপাসরে আল্লাহরই 

কতৃতৃ্বাধীন, আিমান ও যমীন োরই িাম্রাজয। িবনেনষ োরই 

কানছ থোমরা প্রেযাবসেেৃ হনব। (সুরা-যুমার: ৪৩-৪৪)  

 

অন্য জায়গায় আল্লাহ োয়ালা বনলন, 

 

ُهمْ  اَل  َما اللَّهِ  دُونِ  ِمنْ  َويَْعبُدُونَ ﴿  َويَقُولُونَ  يَْنَفعُُهمْ  َواَل  يَُضرُّ

 فِي يَْعلَمُ  اَل  بَِما اللَّهَ  أَتَُنبِّئُونَ  قُلْ  اللَّهِ  ِعْندَ  ُشَفعَاُؤنَا َهُؤاَلءِ 

ا َوتَعَالَى ُسْبَحانَهُ  اْْلَْرِض  فِي َواَل  السََّماَواتِ   ﴾يُْشِرُكونَ  َعمَّ

 

োরা আল্লাহনক বাে সেনয় এমনিব বস্তুর উপািনা কনর, যা না 

োনের থকান ক্ষসেিাধন করনে পানর, না থকাননা উপকার। 

ওরা বনল, এরা থো আল্লাহর কানছ আমানের সুপাসরেকারী। 

তুসম বনলা, থোমরা সক আিমান ও জসমননর এমন সবষনয় 

আল্লাহনক অবসহে করছ, থয িম্পনকৃ সেসন অবসহে নন? 



সেসন পুেঃপসবত্র ও মহান থি িমস্ত থেনক যানক থোমরা 

েসরক করছ। (সুরা ইউনুি: ১৮) 

 

لَ  اُكمْ َخلَْقنَ َكَما فَُرادَى ِجئْتُُمونَا َولَقَدْ ﴿ ة   أَوَّ  َما َوتََرْكتُمْ  َمرَّ

ْلنَاُكمْ   الَِّذينَ  ُشفَعَاَءُكمُ  َمعَُكمْ  نََرى َوَما ُظُهوِرُكمْ  َوَراءَ  َخوَّ

 ُكْنتُمْ  َما َعْنُكمْ  َوَضلَّ  بَْينَُكمْ  تَقَطَّعَ  لَقَدْ  ُشَرَكاءُ  فِيُكمْ  أَنَُّهمْ  َزَعْمتُمْ 

 ﴾تَْزُعُمونَ 

 

থোমরা আমার কানছ সনঃিঙ্গ হনয় এনিছ, আসম প্রেমবার 

থোমানেরনক সৃসি কনরসছলাম। আসম থোনেরনক যা 

সেনয়সছলাম, ো পিানেই থরনখ এনিছ। আসম থো থোমানের 

িানে থোমানের সুপাসরেকারীনের থেখসছ না। যানের িম্পনকৃ 

থোমানের োসব সছল থয, োরা থোমানের ব্যাপানর 

সুপাসরেকারী। বাস্তসবকই থোমানের পরস্পনরর িম্পকৃ সছন্ন 

হনয় থগনছ এবং থোমানের ধারণাও ব্যেেৃায় পযবৃসিে হনয় 

থগনছ। (সুরা আনয়াম: ৯৪) 

 

 َوأَْحِسنُوا التَّْهلَُكةِ  إِلَى بِأَْيِديُكمْ  تُْلقُوا َواَل  اللَّهِ  َسِبيلِ  فِي َوأَْنِفقُوا﴿

 ﴾اْلُمْحِسِنينَ  يُِحبُّ  اللَّهَ  إِنَّ 

 

আর ব্যয় কনরা আল্লাহর পনে, সননজর জীবননক ধ্বংনির 

িম্মুখীন কনরা না। আর অনুগ্রহ কনরা। আল্লাহ 

অনুগ্রহকারীনেরনক িানলাবানিন। (সুরা-বাকারাহ: ১৯৫) 



আজনকর সেনন এনের অনুিারী োরাই, যারা চন্দ্র-সূয,ৃ 

নক্ষত্রনক সিজো কনর, এনের কানছ প্রােনৃা কনর, এনের 

উনেনশ্য উপবাি োনক, এনের পূজা কনর এবং এনের বনকট্য 

কামনা কনর। এরপর বনল, এগুনলা সেরক নয়! সেরক েখন 

হনব যখন থি সবশ্বাি করনব এগুনলাই প্রধান সনয়ন্ত্রক। যসে 

এনেরনক মাধ্যম বানায়, এনের মাধ্যনম িাহায্য চায় এরপনরও 

বনল, থি মুেসরক নয়। থজনন রাখা উসচৎ, এগুনলাও সেরক। 

 

যসে োরা মানন থয, োওসহে হনে এককিানব আল্লাহর 

ইবােে করা। এটাই হনে থিই োওসহে, যা িহকানর রাসুলগণ 

থপ্রসরে হনয়নছন, এক প্রসেসষ্ঠে করার জনন্যই সকোব অবেীণ ৃ

হনয়নছ― োহনল আমানের যুনগ থয কবরনক োওয়াফ করা 

হয়, কবরনক চুম্বন করা হয় এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ? 

 

আজনক সবসিন্ন থেনে যা চলনছ― ওসল-আউসলয়া, 

িাসলসহননর জনন্য মান্নে করা, সজন-েয়োননর জনন্য পশু 

উৎিগ ৃকরা এগুনলাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ? 

 

এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ থয, মুেসরকনেরনক িালবািা 

হনব আর মুসমননেরনক েযাগ করা হনব? 

 

এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ থয, মুেসরকনেরনক 

মুিলমাননের সবরুনদ্ধ অস্ত্র ও জনবল সেনয় িাহায্য করা হনব?  



এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ থয, মানবরসচে আইন িারা 

সবচারকায ৃ পসরচালনা করা হনব আর আল্লাহর আইন থেনক 

মুখ সফসরনয় থনওয়া হনব?
12
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 এটা সুস্পি থয, মানবরসচে আইন-কানুননর সবষসক্রয়া এ যুনগ এমন এক িমস্যা সহনিনব 

োঁসড়নয়নছ, যা ব্যাপক ও সবস্তৃে। নি ও ইজমার আনলানক এটা সুস্পি এবং এ ব্যাপানর থকউই সিন্ন 

মে থপাষণ কনরন সন থয, েীননর মূলনীসে হনে প্রসেটি থম সলক ও োখাগে সবষনয় আল্লাহ একক 

কতৃতৃ্ব থমনন থনয়া এবং আল্লাহ ও োঁর রাসুনলর আনুগেয করা। 

আল্লাহ োয়ালা হুকুনমর ব্যাপারটা সনসেিৃ কনর সেনয়নছন, আল্লাহ োয়ালা বনলন,  ِِللّهِ  ِإالَّ  اْلُحْكمُ  إِن  

িব কতৃতৃ্ব আল্লাহর জনন্য সনধাৃসরে। অোৃৎ আল্লাহ ব্যেীে আর কারও থকাননা কতৃতৃ্ব থনই। থকউ 

যসে আল্লাহ যা নাসযল কনরনছন ো ব্যেীে অন্য সকছু সেনয় সবচারকায ৃপসরচালনা কনর, োহনল থি 

থযননা আল্লাহর িানে োঁর জনন্য সনধাৃসরে হুকুনমর থক্ষনত্র সববাে করনলা। 

আর যানক কুরআন-সুন্নাহর সেনক আহবান করা হনলা, অেবা োঁর কাছ থেনক এর োহকীম 

(সবচারকায ৃ পসরচালনা)র জনন্য ডাকা হনলা, অেঃপর থি অস্বীকার করনলা, োহনল থি সনফানক 

সনমসজ্জে মুনাসফক। আল্লাহ োয়ালা মুনাসফনকর অবস্থা এিানব বণনৃা সেনয়নছন― لَُهمْ  قِيلَ  َوِإذَا 

ُسولِ  َوِإلَى الّلهُ  أَنَزلَ  َما إِلَى تَعَالَْواْ  ُصدُودا َعنكَ  يَُصدُّونَ  اْلُمَنافِِقينَ  َرأَْيتَ  الرَّ  যসে োনেরনক বলা 

হয়, থয, এনিা আল্লাহ যা নাসযল কনরনছন এর সেনক, েখন থেখনবন মুনাসফকরা আপনার কাছ থেনক 

মুখ সফসরনয় সননে। 

থয আল্লাহর রাসুল িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লানমর রায়নক প্রসেটি থক্ষনত্র চূড়ান্ত মনন না কনর, োঁর 

ঈমাননক আল্লাহ অস্বীকার কনরনছন। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা বনলন―  ََحتَّىَ  يُْؤِمنُونَ  الَ  َوَربِّكَ  فَل 

ُموكَ  ً  أَنفُِسِهمْ  فِي يَِجدُواْ  الَ  ثُمَّ  بَْينَُهمْ  َشَجرَ  فِيَما يَُحّكِ ا َحَرجا مَّ ً تَْسِليم َويَُسلُِّمواْ  قََضْيتَ  ّمِ ا  আপনার 

রনবর কিম! োরা েেক্ষণ পযনৃ্ত মুসমন হনব না, যেক্ষণ না োনের মধ্যকার প্রসেটি সববােপূণ ৃ

সবষনয় আপনার ফায়িালানক চূড়ান্ত মনন না করনব, অেঃপর োরা োনের অন্তনর থকাননা ধরননর 

অিনন্তাষ রাখনব না এবং ো পসরপূণিৃানব গ্রহণ কনর সননব। 

আর আল্লাহ যা নাসযল কনরনছন ো িারা োিন করা আল্লাহ ছাড়া থকাননা ইলাহ থনই এবং মুহাম্মে 

আল্লাহর রাসুল নামক োহাোে বানকযর মূল োসবগুনলার একটি। থকাননা ব্যসির ইিলাম সুংিে 

হনব না, বরং োঁর ইিলামই গ্রহণনযাে হনব না যেক্ষণ না থি সননজনক আল্লাহ ও োঁর রাসুনলর 

হুকুনমর অনুিরনণ পূণরৃূনপ িমপণৃ না করনব এবং থয োিক আল্লাহর নাসযলকৃে সবধান িারা োিন 

করনব না, এটানক অস্বীকার করনব, ও এ সবশ্বাি রাখনব থয, বেমৃান যুনগ ো অচল োহনল োর 

কাসফর হওয়ার ব্যাপানর থকাননা ধরননর বাধা োকনব না।  

বরং এই োহসকম না মানা, এটা অস্বীকার করা এবং প্রসেষ্ঠা করনে বাধা থেয়া হনে সুস্পি কুফর 

এবং সরোহ। েনব বেমৃান যুনগর সকছু থলাক এ সবষনয় মোননকয কনর। োরা বনল, োঁর সবশ্বাি 

যসে এমন না হয় োহনল োঁনক োকসফর করা যানব না! 

ইবনু আসিল বার রাসহমাহুল্লাহ আে-োমহীে নামক সকোনব (৪/২২৬) ইিহাক সবন রাহাওয়াইহ 

থেনক উনল্লখ কনরন, সেসন এ ব্যাপানর িালাফনের ইজমা নকল কনরনছন থয, دفع من  ً  الله أنزله شيئا



এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ থয, ব্যসির মেনক আমানের 

রব ও োঁর সপ্রয় বন্ধুর মে থেনক থবসে প্রাধান্য থেওয়া হনব? 

এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ থয, সবসিন্ন ব্যাংনক  সুেী সনয়ম 

চালু করা হনব, যারা এর সবনরাসধো করনব োনের সবরুনদ্ধ যুদ্ধ 

করা হনব, আর অন্যসেনক প্রচুর অেকৃসড় সেনয় ব্যাংকনক এই 

অজুহানে িাহায্য করা হনব, যানে ব্যাংক থেউসলয়া না হনয় 

যায়? 

 

এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ থয, সেক্ষার নানম মুেসরকনের 

থেনে িফর করা হনব এবং োনের আেে ৃগ্রহণ করা হনব? 

এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ থয, কাসফরনের প্রেীক মুিসলম 

থেনে উনত্তালন করা হনব? 

  

এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভি থয, আল্লাহর সিফানের সবকৃসে 

করা হনব? 

 

এটাও সক োওসহনের অন্তর্ভিৃ থয, কবরপূজার প্রচারকনেরনক 

আশ্রয় থেওয়া হনব? 

 

                                                                                                   
كافر أنه الله أنزل بما مقر ذلك مع وهو  থয ব্যসি আল্লাহ যা নাসযল কনরনছন এরমধ্য সকছু অংে 

পসরবেনৃ করল, বাসক পুনরা অংে স্বীকার করা িনেও থি কাসফর। (নেখুন: আল-ইহকাম ফী 

আহকাসমল উসুল সলইবসন হাযম, ১/১৭; আল-সবোয়াহ ওয়ান সনহায়াহ সলইবসন কাসির, ১৩/১১৯; 

মাকোবাতুল মাআসরফ, ববরুে থেনক প্রকাসেে) 



এগুনলা হনে ওইিব কুকনমরৃ িামান্য বণনৃা, যা আমানের 

িমানজ ব্যাপক হানর প্রকাসেে হনে। এগুনলা প্রকৃে অবস্থার 

িামান্য সববরণ। অেচ খুব কম থলাকই পাওয়া যানব যারা এ 

ব্যাপানর িেকৃ কনরন। এ কারনণ সনেযসেন এমনিব সেরসক ও 

সবেয়াসে কানজর জন্ম হনয়নছ থযগুনলার মনধ্য আমানের 

আগাসম প্রজন্ম লাসলে পাসলে হনে, আর আজনকর বয়স্করাও 

এিনবর মানঝই বৃদ্ধ হনয়নছন।  

 

 اْلَكِبيرُ  فِيَها َيْهَرمُ  فِتْنَة   لَبَِستُْكمْ  إِذَا أَْنتُمْ  َكْيفَ  قَالَ  اللَِّه، َعْبدِ  َعنْ 

ِغيرُ  فِيَها َويَْربُو  السُّنَّةُ  تُِرَكتْ  قِيلَ  َشْيء   ِمْنَها تُِركَ  إِذَا الصَّ

 ُجَهَلُؤُكمْ  َوَكثَُرتْ  ُعلََماُؤُكمْ  ذََهبَتْ  إِذَا قَالَ  ذَاكَ  َوَمتَى قَالُوا

اُؤُكمْ  َوَكثَُرتْ   َوقَلَّتْ  أَُمَراُؤُكمْ  َوَكثَُرتْ  فُقََهاُؤُكمْ  َوقَلَّتْ  قُرَّ

ينِ  ِلَغْيرِ  فُقِّهَ َوتُ  اآْلِخَرةِ  ِبعََملِ  الدُّْنيَا َواْلتُِمَستْ  أَُمنَاُؤُكمْ   الدِّ

 

ইবনু মািউে রাসেয়াল্লাহু আনহু বনলন, থোমানের অবস্থা েখন 

কী হনব, যখন থোমানেরনক এমন সফেনা থপনয় বিনব, যার 

মনধ্য বয়স্করা বৃদ্ধ হনব, আর বাচ্চারা লাসলে পাসলে হনব, 

মানুষ এটানক সুন্নাহ (রীসে) সহনিনব গ্রহণ করনব। যসে থকউ 

এটা েযাগ কনর েখন োনক বলা হনব, সুন্নাহ েযাগ কনরনছা। 

প্রে করা হনলা, এমনটা কখন হনব? সেসন বনলন, যখন 

থোমানের আসলমরা মারা যানব, কাসরনের িংখ্যা থবসে হনব; 

ফসকনহর িংখ্যা কনম যানব, আসমর বা ধনী ব্যসির িংখ্যা 

বৃসদ্ধ পানব; থোমানের িন্তানরা কনম যানব, আসখরানের 



সবসনমনয় দুসনয়া োলাে করা হনব, পাসেবৃ স্বানে ৃ েীন সেখা 

হনব।
13

 

 

আজনক এই আিানরর প্রসেটি বাকয বাস্তবাসয়ে হনে। মূখেৃা 

ব্যাপক আকার ধারণ করনছ, পসরসস্থসে সেননক সেন িয়াবহ 

হনে, অেচ অননক জাসহল োসব করনছ, মানুষ োওসহে বুনঝ, 

োওসহনের আনলাচনা প্রনয়াজন থনই! এটা একটা িয়ঙ্কর 

কো, িয়াবহ পেস্খলন। আমরা আল্লাহর কানছ এনেনক মুসি 

চাই। 

 

  

                                                 
13

 োসরসম-১/৬৪, হাসকম-৪/৫১৪, ইবনু মািউে পযনৃ্ত মাওকুফ। অনননক এটানক অন্যান্য বণনৃার 

সিসত্তনে মারফু বনলনছন। 



অধ্যায়: ৩ 
 

থহ ঈমানোর িাইগণ! বেমৃানন মানুষ অননক সবষনয় 

অপসরসচে। আবার অননক মানুষ এই অপসরসচসেটাও বুনঝ না। 

োই সপপািাে ৃ অবস্থায় ঠাণ্ডা পাসন যেটুকু প্রনয়াজন 

োরনচনয়ও থবসে প্রনয়াজন োওসহনের ইলম অজনৃ করা। 

থকননা বহু মানুষ আজ সেরনক সলপ্ত, অেচ োরা ো বুঝনেও 

পারনছ না। আর োিকরা মন্দনক িানলার সবসনমনয় ক্রয় 

কনরনছ। েসরয়াহ বসহভূেৃ সবষয় িারা োিন করা শুরু কনরনছ। 

এমনসক মানবরসচে আইননর উপর িন্তুি হনয় থগনছ। সেরনকর 

িানে িম্পক ৃ স্থাপন করনছ, এটানক আপন করনছ এবং 

দুসনয়াসব সকছু স্বানে ৃ এনক িম্মান থেওয়া শুরু করনছ, োনের 

ব্যাপানরই বসণেৃ হনয়নছ নাসব িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া 

িাল্লানমর এই হাসেি - 

ُجلُ  يُْصبِحُ   بِحُ َويُصْ  ُمْؤِمنًا يُْمِسي أَوْ  َكافًِرا َويُْمِسي ُمْؤِمنًا الرَّ

الدُّْنيَا ِمنْ  بِعََرض   ِدينَهُ  يَِبيعُ  َكافًِرا   

 

একজন ব্যসি িকানল মুসমন সহনিনব অসেবাসহে করনব, 

সবনকনল কাসফর হনয় যানব, সবনকনল মুসমন সহনিনব 

অসেবাসহে করনব থো িকানল কাসফর হনয় যানব। দুসনয়ার 

িামান্য বস্তুর সবসনমনয় েীন সবসক্র কনর থফলনব। (িসহহ 

মুিসলম, ২/১৩৩; মুিনাদু আহমাে, ২/৩০৩-৩০৪; সেরসমসয, 

৪/৪২২; িসহহ ইবনু সহব্বান, ১৫/৯৬)  

 



যারা বনল, এখন আর মানুনষর িামনন োওসহনের আনলাচনার 

থেমন প্রনয়াজন থনই, োনের অসধকাংে হনে মূখ,ৃ যারা 

োওসহনের প্রকৃেরূপ িালিানব সচননে পানর সন। বরং োরা 

বাপ-োোর পক্ষ থেনক যা পায় এর উপর িন্তুি োনক, 

সবনেষকনর যখন সনরাপেিানব পানাহার করনে পানর। 

 

এইিব ব্যসিনেরনক মম থেনক এবার জাগ্রে হওয়া উসচৎ। 

োনের জনন্য আবশ্যক র্দসি প্রিাসরে কনর ডানন বানম 

োকাননা, োহনল োরা বুঝনে পারনব এই ভূ-পৃনষ্ঠর উপর কে 

রকনমর অপকম ৃচলনছ। 

 

অসধকাংেরা েীন বেনল থফনলনছ। আর সুন্নাহর র্দসপ্ত থবসের 

িাগ েহর ও গ্রানম সননি থগনছ। অসধকাংে বান্দানের থিেনর 

সুন্নাহর স্থনল সবেয়াে েখল কনর সননয়নছ, আল্লাহর আইন 

মানবরসচে আইন িারা পসরবসেেৃ হনয় থগনছ। 

 

আজ ইিলানমর োসবোর অননক থেনে খৃস্টাননের উপািনালয় 

সবদ্যমান, ইিলাসম থেেিমূনহ মূসেপৃূজকনের উপািনালয় 

স্বীকার করার থচনয় বড় কুফর আর কী হনে পানর? অেচ এ 

ব্যাপানর নীরব োকা হনে, োনেরনক থোষানমাে করা হনে। 

বরং অনননক এর পনক্ষ আল্লাহর এই কো িারা েসলল সেনে 

থয,  ِْدينِ  َوِليَ  ِدينُُكمْ  لَُكم  থোমানের জনন্য থোমানের েীন, 

আমার জনন্য আমার েীন। োরা এই আয়ানের ব্যাখ্যা 

িালাফনের ব্যাখ্যার বাইনর অন্যটা কনরন, এটা হনে আল্লাহর 



উপর সুস্পি অপবাে, আল্লাহর আয়ানের মনগড়া ব্যাখ্যা এবং 

এক আয়ানের জায়গায় অন্য আয়াে বিাননা...।  

 

আল্লাহর কিম, এরা ইিলাম ও মুিলমাননের জনন্য ইহুসে ও 

খৃস্টান থেনকও িয়ঙ্কর। ইিলানমর উপর সবপোপে োনের 

পক্ষ থেনকই থবসে আপসেে হয়। যসে োনের পানাহানরর 

ব্যাপারটা সনরাপে হনয় যায় োহনল ইিলানমর উপর থয 

থকাননা আঘাে আিনলও োনের সকছু যায় আনি না। 

 

োছাড়া অননকনক পানবন, যারা ইিলানমর নানম এনের িানে 

বন্ধুত্ব স্থাপন কনর, োরা এনের িানে এমন িম্পকৃ বেসর কনর, 

যার িারা এনের ঘৃসণে কনমরৃ প্রসে োনের িমেনৃ ও 

িানলাবািা র্দঢ় হয়। অেচ োনের উপর আল্লাহর হুকুম 

বাস্তবায়ন করা হনে ওয়াসজব―  

 

 فِتْنَة ﴾ تَُكونَ  الَ  َحتَّى ﴿َوقَاتِلُوُهمْ 

সফেনা সনমূলৃ না হওয়া পযনৃ্ত োনের সবরুনদ্ধ লড়াই কনরা। 

(সুরা বাকারা: ১৯৩) 

 

অোৃৎ যেক্ষণ পযনৃ্ত না পুনরা দুসনয়া সেরক মুি হনয় িম্পূণ ৃ

েীন আল্লাহর জনন্য হনব, োঁর জনন্য িব ইবােে হনব, োঁর 

িানে কাউনক েসরক করা হনব না েেক্ষণ পযনৃ্ত োনের 

সবরুনদ্ধ যুদ্ধ চাসলনয় যাও।  



সকন্তু এ যুনগ আল-ওয়ালা ওয়াল বারা (আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও 

েত্রুো) হাসরনয় থগনছ। এর সচহ্নটুকুও সমনট থগনছ এবং এর 

উপর ধুনলা সননক্ষপকারীরা ধুসল উসড়নয়নছ। আল-ওয়ালা ওয়াল 

বারা হনে আসকোর অন্যেম একটি সিসত্ত। আল-ওয়ালা 

ওয়াল বারা ছাড়া েীননর থকাননা অসস্তত্বই োনক না। 

 

এেসকছুর পরও এ যুনগর অননক আসলম ও োসলব এনেনক 

থেনক মুখ সফসরনয় সননয়নছ। আসলমনেই যসে এই অবস্থা হয় 

োহনল জনিাধারনণর কী অবস্থা হনব, যানের কানছ েীননর 

িঠিক জ্ঞান থনই? 

থয ব্যসি আজ মানুনষর অবস্থা গিীরিানব েসলনয় থেখনব, 

আল-ওয়ালা ওয়াল বারা সননয় োনের অবনহলা এবং এনক 

পাে কাটিনয় চলার ব্যাপারটা লক্ষয করনব, থি অেযন্ত আিয ৃ

হনব। 

মানুনষর মনধ্য এমন সকছু থলাক আনছ যারা মাো তুনল 

োঁড়ানে িাহি পায় না। আল-ওয়ালা ওয়াল বারার ওয়াসজব 

হওয়ার ব্যাপানর বসণেৃ আয়াে ও সুস্পি হাসেিিমূনহর ব্যাখ্যা 

সননয় অনহতুক কি কনর। থকাননা েসলল ছাড়াই এর সুস্পি 

অে ৃ বাে সেনয় অন্য অনেরৃ সেনক থমাড় মরায়! আর প্রবৃসত্তর 

অনুিারী হনয় দূরবেী থকাননা অে ৃআোনয়র থচিা কনর। এটা 

এজন্যই থয আল ওয়ালা ওয়াল বারা নফনির জন্য কিকর, যা 

োিন ক্ষমো ও িরকাসর পনে অসধসষ্ঠে ব্যসির জনন্য উপযুি 

না। 

 



জননক ব্যসি সুন্দর বনলনছন, “যসে তুসম যুনগর ইিলানমর 

ধারকনের থক্ষত্র থেখনে চাও, জানম মিসজেিমূনহর েনরাজায় 

োনের িীড় আর লাব্বাইক বলার িারা োনের অবস্থান 

জানাননা থেনখা না, বরং থেনখা েসরয়াহর েত্রুনের িানে োর 

কী িম্পক।ৃ” 

 

এমসনিানব সজহাে ফী িাসবসলল্লাহ বা আমর সবল-মারুফ ওয়া 

নাসহ আসনল মুনকারও আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ছাড়া িম্পন্ন 

হনব না। এ সবষনয় এ যুনগর অননক োঈ সেসেলো অবলম্বন 

কনরনছন। োনেরনক থেখনবন থয, োরা সবেয়াসেনের িানে 

সুিম্পক ৃ রাখনছ, োনেরনক িম্মান করনছ, োনের প্রেংিা 

করনছ এবং ন্যায় ও িমোর সেনরানানম োনেরনক িমেনৃ 

সেনে। এনে কনর িাধারণ জনগণ ও জাসহলনের অন্তরগুনলা 

োনের প্রসে ঝৌঁনক থগনছ। োনের অপকমগৃুনলা প্রােসমক 

পযাৃনয়র অনননকর কানছ ঝাপিা হনয় থগনছ। 

 

অেচ োনের উপর ওয়াসজব সছনলা এনের ভ্রিো প্রকাে করা, 

োনের ভ্রি মানহাজ সুস্পি করা। িালাফনের পে থেনক 

োনের দূরত্ব, োনের সবেয়াে ও পেভ্রিো চাকসচকযরূনপ 

থেখাননা োনের োসয়ত্ব সছল না। থকননা এগুনলাই োনের 

িনঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপননর কারণ ও োনের িাসন্নধ্য অজৃননর 

েনরাজা খুনল থেয়। 

 



আল্লাহ োয়ালা আমানের িালাফনেরনক রহম করুন। থকননা 

োরা সবেয়াসেনের পানে বিা থেনক, োনের কো থোনা 

থেনক এবং োনের বই পড়া থেনকও সননষধ করনেন। থয 

োনের পে ও মানহায থেনক িনর যানব, থি ব্যে ৃ এবং 

ক্ষসেগ্রস্ত হনব। আর থয সননজর মনের উপর একগুৌঁনয়সম করনব 

এটা হনব োর জনন্য সুস্পি থগামরাসহ। 

  



অধ্যায়: ৪ 

 

এরপর যসে সুন্নাহর অনুিারী থকাননা মুওয়াহসহে বেমৃান যুনগ 

োওসহদুল আিমা ওয়াি সিফানের থক্ষনত্র মানুষনের অবস্থা 

েসলনয় থেনখ োহনল থি আরও থবসে আিযাৃসিে হনব― 

যখন থেখনব আেয়াসর, জাহসময়া, মুোসযলা এবং ইবাসযয়যাহর 

িংখ্যাই থবসে। থগামরাহ মাযহাবনের মনধ্য অসধক প্রিাসরে 

মাযহাব হনে আেয়াসর মাযহাব। এরা ইিলাম ও 

মুিলমাননের জনন্য থবসে িয়ঙ্কর। কারণ োরা আহলুি সুন্নাহ 

ওয়াল জামায়ানের পোৃয় আশ্রয় সননয়নছ।  

 

োনের ধূম্রজানল আটকা পনড়নছন অননক আসলম ও োসলবুল 

ইলম। অন্যনের কো বােই সেলাম। যারা মুোআখসখসরননর 

সকোবাসেনে র্দসি সেনয়নছ, সবনেষ কনর িসহহাইননর সবসিন্ন 

েরাহগ্রনে, যানের কানছ িালানফর মাযহানবর ব্যাপানর থকাননা 

স্বে ধারণা থনই, োরা এনের কো িারা প্রোসরে হনয়নছন, 

োনের সবষসমসশ্রে কো িারা আক্রান্ত হনয়নছন, এটা োনেরনক 

সপছনল সেনয় অধঃপেননর সেনক সননয় থগনছ। থকননা 

সিফানের ব্যাপানর থিখানন এমনিব সবষয় এনিনছ থযগুনলার 

ব্যাখ্যা জাসয়য থনই। এটা হনে িালাফনের মাযহাব থেনক 

সবমুখোর নাম। আেয়াসরনের  অসধকাংে থক্ষনত্রই এই 

প্রবণোটা থবসে।  



এজন্য োওসহনের ইলম অজৃননর সবকল্প থনই। আর আিমা 

ওয়াি সিফানের থক্ষনত্রও আহলুি সুন্নাহ ওয়াল জামায়ানের 

মাযহাব জানা জরুসর। 

 

সুন্নাহপেী ও িালাফনের অনুগামী প্রনেযনকরই জানা আনছ― 

যানক েয়োন সফেরাে থেনক িরানে পানর সন, আিমা ও 

সিফানের থক্ষনত্র িালানফর মাযহাব হনে, োরা আল্লাহর জনন্য 

ঐ সিফাে ও ইিম িাব্যস্ত কনরন, যা আল্লাহ কুরআনন সননজর 

িাব্যস্ত কনরনছন, অেবা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 

আলাইসহ ওয়া িাল্লাম িাব্যস্ত কনরনছন থকাননা ধরননর 

োহসরফ, োসেল, োকসয়ফ ও োমসিল ছাড়াই। োরা সবশ্বাি 

কনরন,  َالبَِصيرُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيء   َكِمثِْلهِ  لَْيس   আল্লাহর মনো 

থকউ থনই, সেসন িবনৃশ্রাো ও িবদৃ্রিা।  

 

োরা আল্লাহর জন্য এমন থকাননা সিফাে অস্বীকার কনরন না 

যা আল্লাহ সননজর জনন্য সস্থর কনরনছন অেবা রাসুলুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম সস্থর করনছন। বরং যখন 

োনের কানছ নি িারা প্রমাসণে হয় েখন োরা বনলন,    

َوأََطْعنَا َسِمْعنَا  আমরা শুনলাম আর থমনন সনলাম। 

 

োরা সবশ্বাি কনরন থয, সনিয় আল্লাহর আিমা হনে 

প্রেংিানযাে গুণ যা অনেরৃ সেনক সনেেনৃ কনর, আর এটা 

সবেয়াসেনের মনের উনটা। থযমন আহলুি সুন্নাহ ওয়াল 

জামায়াহর মনে, আল্লাহর িাসম ( ُالسَِّميع) নামটি আল্লাহর 



জনন্য শ্রবণ িাব্যস্ত করার জনন্য। এমসনিানব আল্লাহর উত্তম 

নামিমূনহর থক্ষনত্রও। সকন্তু োরা এটা স্বীকার কনর না। সুেরাং 

এ ব্যাপানর অজ্ঞাে থেনকা না, থকননা এটা হনে এমন এক 

সিসত্ত, যার ব্যাপানর োরা র্ভল কনর বনি, যারা ইলনমর নুর 

িারা আনলাসকে হয় সন এবং সুস্পি থকাননা ননির সেনক 

আশ্রয় থনন সন। 

 

বেমৃান যুনগ আহলুি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহনক সবেয়াসে ও 

পেভ্রিনের থেনক পৃেক করার ব্যাপানর কম গুরুত্ব থেয়া হনে। 

বরং অননক মানুনষর অন্তর সবরি হয় যখন সকছু উলামা 

পেভ্রি আেয়াসরনের সননয় আনলাচনা কনরন। এটার কারণ 

হনে এব্যাপানর িালাফনের মাযহাব না জানা। 

 

আবার অননক আসলম িসহহ ও যসয়ফ হাসেনির োহসকনক 

থবে গুরুত্ব প্রোন কনরন, এটা অস্বীকার করা যানব না, অপছন্দ 

করা যানব না কারণ এটাও েসরয়ার অন্যেম একটি সেক। সকন্তু 

লক্ষয করনল থেখা যায়, এরা আসকোর ব্যাপানর িম্পূণ ৃ

উোিীন। থেখনবন থয, এরা আিমা ও সিফানের থক্ষনত্র 

িালানফর মাযহাবনক জগাসখচুসড় বাসননয় থফনলনছ। এরমনধ্য 

আেয়াসর এবং অন্যান্য আহলুে োহসরফরা অন্তভূিৃ।
14
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 আমরা থয ব্যসধ িংক্রমনণর আেংকা কনরসছলাম আজ ো ছসড়নয় পনড়নছ িালাফনের সকোবাসে 

সননয় কাজ করা এ যুনগর অননক ব্যসিনের িারা। োরা িালাফনের সকোব োহসকনকর নানম 

অননক অশুদ্ধ মোমে, সবকৃসে ও িস্তা ব্যাখ্যা ঢুসকনয় সেনেন। এটা মূলে োহসকক নয়, বরং 

োলসফক, সখয়ানে এবং আহলুল ইমাননর মনধ্য ফাসিে আসকো ছড়াননা। এখানন একটি উোহরণ 

থপে করসছ:  



বরং মনন হয়, োরা সকছু আেয়াসরনের কোবাোৃ আল্লাহ 

োআলার থকাননা আয়ানের োফসির ও হাসেনির ব্যাখ্যায় 

েসলল সহনিনব নকল কনর আর ধারণা কনর থয, এটাই হনে 

িালাফ আি-িাসলসহননর কো। 

 

এজন্য অবশ্যই িালাফনের আসকোনক ইলম ও আমনলর সেক 

সেনয় অেযন্ত গুরুত্ব থেওয়া উসচৎ। আর এটা অসজেৃ হনব 

কুরআন-সুন্নাহর সেনক সফনর আিার মাধ্যনম, এ দুনটানক 

িানলািানব থবাঝার মাধ্যনম, আর প্রসেটি থক্ষনত্র এর দুনটার 

কতৃতৃ্ব থমনন থনয়ার মাধ্যনম। আর এটা সুন্দরিানব ি্ভবব হনব 

মুহাসক্কক আহলুল ইলমনের কোয় র্দসিপাে করার মাধ্যনম 

এবং েরসয় নুসুনির আনলানক োনের ইলম থেনক উপকৃে 

হওয়ার মাধ্যনম। 

 

এ ব্যাপানর িালাফনের গুরুত্বপূণ ৃসকোবাসের অন্যেম হনেঃ 

                                                                                                   
ববরুনের োরুল কলম থেনক প্রকাসেে িসহহুল বুখাসরনে (১/৩৮৪) হাসেসুন নুযুনলর োসলনক 

মুয়াসল্লক বনলন,  

 ورحمته أمره ينزل المراد أو تعالى الله إلى حقيقته علم يفوض الذي المتشابه من النزول هذا

 منه بأمر ملئكته تنزل المراد أو ومغفرته ولطفه

এই নুযুলটা মুোোসবহানের অন্তভূিৃ। এর প্রকৃে জ্ঞান আল্লাহর কানছই অপণৃ কসর, অেবা এর 

উনেশ্য আল্লাহর আনেনের অবেরণ, োর রহমে, অনুগ্রহ, েয়া ও মাগসফরাে অেবা োঁর আনেনে 

সফসরেোনের অবেরণ...। 

োর কো― থয এটা োফওসয়ে (আল্লাহর কানছ অপণৃ), হনে োওসয়ল এবং োহসরফ। এই ধরননর 

োহসরফ িালাফনের সকোবাসেনে বেমৃানন অননকিানব ঢুসকনয় থেওয়া হনে। যসে আল্লাহ 

োওসফক থেন োহনল যারা িালাফনের সকোবাসে োহসকনকর নানম িালাফনের আেে ৃথেনক িনর 

োমাোয় সলপ্ত হনয়নছ, োনের মুনখাে উনন্মাচন কনর স্বেন্ত্র বই সলখনবা। 

আবার োরা এিব সকোনবর ভূসমকায় সলনখ ডক্টর অমুনকর টীকা িম্বসলে! হায় যসে িালানফর 

সকোব এিব গসজনয় উঠা মুখেৃায় পঙ্গু িীমরুলনের থেনক মুি োকনো, আল্লাহুল মুস্তাআন...।  



১. আি-সুন্নাহ, ইমাম আবু বকর সবন খাল্লাল 

২. আি-সুন্নাহ, ইমাম আব্দুল্লাহ সবন আহমাে 

৩. আে-োসরয়াহ, ইমাম আবু বকর আজুসর 

৪. োরহু উসুসল ইসেকাসে আহসলি সুন্নাহ, ইমাম আলকাসন 

৫. আর-রাদ্দু আলা সবের আল-মাসরসি, ইমাম োসরসম 

৬. আর-রাদ্দু আলাল জাহসময়াহ, ইমাম ইবনু মান্দাহ 

৭. আল-ইবানাহ, ইমাম ইবনু বাত্তাহ 

৮. সকোবুে-োওসহে, ইমাম ইবনু খুযাইমাহ 

৯. আল-হুজ্জাহ সফ বায়াসনল মাহাজ্জাহ, আবুল কাসিম 

ইস্পাহাসন 

১০. োইখুল ইিলাম ইমাম ইবনু োইসময়াহ ও োঁর ছাত্র 

ইবনুল কাসয়যনমর রসচে সকোবাসে, নাজসে আসলমনের 

রচনািমূহ। রাসহমাহুমুল্লাহ জাসময়ান। 

 

এ ছাড়াও এই গুরুত্বপূণ ৃ সবষনয় অননক উপকারী সকোবাসে 

রনয়নছ। 

 

একমাত্র যানেরনক আল্লাহ সহোয়াে সেনয়নছন, নফনির 

আনুগেয থেনক সহফাযে কনরনছন, থয সকোবুল্লাহ ও সুন্নানে 

রাসুলুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়া িাল্লাম এবং সহোয়ােপ্রাপ্ত 

ইমামগণ যার উপর সছনলন ো আঁকনড় ধনরনছ োরা ছাড়া 

অন্যনের থগামরাসহ ও পেস্খলননর অবশ্য্ভবাবী আেঙ্কা 

রনয়নছ...।  



উপসংহাি 
 

এেক্ষনণর আনলাচনা িারা যা জানা থগনলা, এনহন 

পসরসস্থসেনে উলামা, োলাবা ও োঈ ইলাল্লানের উপর কেবৃ্য 

হনলা, োওসহনের আনলাচনা এবং োওসহনের সবপরীে 

সবষয়গুনলা সুস্পি করার থক্ষনত্র োনের প্রনচিানক অেযন্ত 

থজারোর করা। োনের োরিিমূনহর একটি উনল্লখনযাে অংে 

েরসয় েসললাসের আনলানক োওসহে এবং োওসহনের জনন্য 

ক্ষসেকারক সবষনয়র জনন্য ব্যয় করা। এটা োনের অনন্য 

আনলাকবসেকৃা বানাননা। 

 

থকননা োওসহে হনে িবনচনয় গুরুত্বপূণ ৃ ওয়াসজব। এর িারা 

জসমনন কতৃতৃ্ব অসজেৃ হনব। এর িারা েত্রুনের সবরুনদ্ধ িাহায্য 

ও সবজয় অসজেৃ হনব, আর এটা হাসরনয় থফলা, এনক্ষনত্র 

অবনহলা করা এবং োঁর োসবিমূহ আোনয়র থক্ষনত্র সেসেলো 

িারা যসমনন কতৃতৃ্ব পাওয়া যানব না। এমন সক সবজয় ও 

িাহায্যও পাওয়া যানব না। আল্লাহ োয়ালা বনলন, 

 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا ِمْنُكمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  اللَّهُ  ﴿َوَعدَ   لَيَْستَْخِلفَنَُّهمْ  الصَّ

نَنَّ  ِهمْ قَْبلِ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْستَْخلَفَ  َكَما اْْلَْرِض  فِي  ِديَنُهمُ  لَُهمْ  َولَيَُمّكِ

لَنَُّهمْ  لَُهمْ  اْرتََضى الَِّذي  اَل  َيْعبُدُوَننِي أَْمنًا َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  ِمنْ  َولَيُبَدِّ

 اْلفَاِسقُوَن﴾ ُهمُ  فَأُولَئِكَ  ذَِلكَ  َبْعدَ  َكفَرَ  َوَمنْ  َشْيئًا بِي يُْشِرُكونَ 

 



থোমানের মনধ্য যারা ইমান আননব এবং আমালুি িাসলহ 

করনব, আল্লাহ োনেরনক ওয়াো সেনেন থয, োনেরনক 

অবশ্যই পৃসেবীনে সখলাফাহ োন করনবন। থযমন সেসন োন 

কনরসছনলন োনের পূববৃেীনেরনক। অবশ্যই সেসন সুর্দঢ় 

করনবন োনের েীননক, যা সেসন োনের জনন্য পছন্দ কনরনছন 

এবং োনের িয়-িীসেনক সনরাপত্তার মাধ্যনম দূর কনর 

সেনবন। েখন োরা থকবলই আমার ইবাোে করনব এবং 

আমার িানে কাউনক েসরক করনব না। এরপর যারা অকৃেজ্ঞ 

হনব, োরাই অবাধ্য। (সুরা ন্যর: ৫৫) 

 

একজন মানুষ মুসমন হনে পারনব না, থনক আমলকারী হনে 

পারনব না এবং আল্লাহর পসরপূণিৃানব ইবাোে করনে পারনব 

না, যেক্ষণ না থি োওসহনে আিনব এবং সননজনক সেরক 

এবং মুেসরকনের থেনক মুি করনব। আর োও ি্ভবব হনব না 

যেক্ষণ না সননজ সেরক-সবেআেমুি সনষ্কলুষ োওসহেনক 

আঁকনড় ধরনব। 

 

এেটুকুই, আল্লাহর কানছ দুয়া কসর সেসন থযননা মুিসলমনের 

অবস্থার উন্নসে কনরন, োনের প্রসেটি থক্ষনত্র িংনোধন কনরন, 

সেসনই বান্দার যাসচে সবষনয় িামেেৃাো, সেসন যা থেন ো 

থকউ বাধা সেনে পারনব না, আর সেসন যা থেন না ো থকউ 

সেনে পানর না। 

 



এটাই থেষ কো, যা আসম এই পুসস্তকায় িংসক্ষেিানব 

আনলাচনা করার ইো কনরসছলাম। যানে এর িারা ওইিব 

ব্যসি উপকৃে হয় যানেরনক আল্লাহ সহোয়াে সেনে এবং 

থগামরাসহ থেনক মুি করনে চান। 

 

ওয়া িাল্লাল্লাহু ওয়া িাল্লামা আলা নাসবসয়যনা মুহাম্মাসেউ ওয়া 

আসলসহ ওয়া িাহসবসহ...।  

―সুলায়মান সবন নাসির আল-উলওয়ান 

আল-কাসিম, বুরাইোহ, জাসযরাতুল আরব। 

২/১১/১৪১২ সহজসর।  


